
Biti podrška djeci koja odrastaju u ovo digitalno doba je izazovno, 
složeno, ali ne i nemoguće. Osnovni savjeti kojih se trebamo 
držati jesu: upotrijebi zdrav razum, promisli i pitaj. Bez obzira 
na razvoj tehnologije i znanje koje imamo o tehnologiji, pružiti 
podršku djeci uvijek znači razgovarati s njima. 

Budite prisutni 

Interesirajte se s kim se djeca druže 
online, koje igre igraju, koje stranice 
posjećuju - budite dio njihovog 
online svijeta. Pokažite djeci da vam 
se mogu obratiti sa svim pitanjima 
i budite im oslonac u nezgodnim 
situacijama. Ukoliko primijetite 
da se dijete neprimjereno ponaša 
online, objasnite mu zašto je takvo 
ponašanje loše i kako ga može 
popraviti. 

pružite savjete 

Poučite ih zašto je važno čuvati 
osobne podatke i kako će to 
napraviti online, dogovorite pravila 
korištenja uređaja i ne zaboravite 
da pravila vrijede i za vas odrasle. 
Objasnite djeci zašto je važno 
napisati prave godine prilikom 
registriranja na mrežne programe.

Birajte pažljivo 

Odaberite igre i sadržaje koji su 
primjereni uzrastu djece i nemojte 
podleći reklamama ili zahtjevima za 
sadržaje koji su za stariju djecu - 
primjerice nasilne igre ili društvene 
mreže za odrasle. Provjerite 
sadržaje mrežnih stranica i 
preporučite djeci kvalitetne sadržaje 
koji će im dati točne informacije, 
prilagođene njihovom uzrastu.

Budite uzor 

Ne zaboravite da ste djeci uzor. Ono 
što vi radite na računalu, mobitelu, 
internetu ili društvenim mrežama 
ima utjecaja na vašu (i tuđu) djecu. 
Razmislite što, koliko i kako koristite 
online.

ne dijelite Bez razmišljanja 

Internet nije mjesto na kojem biste 
trebali bilježiti odrastanje djece jer 
ne znate tko sve može dohvatiti 
vaše fotografije i objave niti kako će 
ih iskoristiti. I vi i djeca možete se 
naći u prekršaju Kaznenog zakona 
ako dijelite i preuzimate nelegalne 
sadržaje.

upotrijeBite tehnologiju 

Dok su djeca mlađa, uključite 
programe za sigurno korištenje 
(Obiteljska sigurnost, Roditeljska 
zaštita i slične) koji će ograničiti 
vrijeme korištenja uređaja i pristup 
neprimjerenim sadržajima. Potražite 
dodatne sadržaje namijenjene 
roditeljima. 
bit.ly/razmislipaklikni; petzanet.HR
Imajte na umu da tehnološka 
zaštita ispunjava svrhu jedino uz 
angažiranog i dobro informiranog 
roditelja.

#RazmisliPaKlikni

RODITELJSTVO 
U DIGITALNO DOBA



rezultati rodine ankete 
pokazali su kako 25,9 % djece 
provodi 2 do 3 sata dnevno 
na internetu, a čak 25,3 % 
njih, više od 5 sati dnevno.

Znate li kako i s kim vaše 
dijete provodi svo to vrijeme 
na internetu?

Čak 20,7 % djece imalo je 
neželjeni seksualni kontakt 
na chatu, društvenim 
mrežama ili drugim putem 
preko interneta. ruganje, 
tračanje i maltretiranje 
prijatelja ili poznanika putem 
interneta doživjelo je njih 
40,5 % dok je 23% njih to isto 
činilo drugima.

Razgovarajte s 
djetetom i o tome kako 
provodi vrijeme na 
internetu.

Elektroničko nasilje  
je svaka aktivnost preko interneta 
koja služi kako bi se neko dijete 
ponizilo, zadirkivalo, prijetilo mu 
se ili uznemiravalo na neki drugi 
način. Može ga činiti jedna osoba 
ili grupa djece. Svi zajedno imamo 
odgovornost spriječiti elektroničko 
nasilje i pomoći žrtvama. 

Na YouTube kanalu 
bit.ly/petzanetYT
pronaći ćete niz animiranih priča 
i videozapisa koji vam mogu 
poslužiti kao podloga za razgovor 
s djecom i skretanje pažnje na 
sve krivce elektroničkog nasilja, 
kao i na mogućnosti prekidanja 
kruga zlostavljanja. Istaknite 
sprječavanje govora mržnje, 
diskriminacije, rasizma i ostalih 
neprihvatljivih ponašanja.  

Objasnite djeci da ste uvijek tu za 
njih i da ćete uvijek pronaći izlaz iz 
takvih situacija, ma koliko se djeci 
činile nemoguće.
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